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Reglementarea de stat a economiei naţionale este un element indis-

pensabil al sistemului economic din orice ţară. Experienţa internaţio-

nală ne sugerează că, în condiţiile contemporane şi în perspectiva 

strategică, eficienţa funcţionării sistemelor economice naţionale depin-

de considerabil de nivelul şi calitatea reglementării de stat, raţionalita-

tea şi consecutivitatea gestiunii statale, eficienţa mecanismelor inova-

ţionale. Contractele de vânzare-cumpărare se stabilesc între agenții 

economici, condițiile tranzacției stabilindu-se în baza intereselor lor 

specifice, legate, în primul rând, de obținerea profitului. Dar, în multe 

ţări, pentru a derula tranzacţii comerciale cu parteneri din străinătate, 

este necesară permisiunea organelor de stat. O astfel de situaţie 

permite, pornind de la unele abordări subiective, de a tergiversa sau de 

a bloca realizarea intențiilor unor întreprinderi şi majorează costurile 

de tranzacţie. Dar odată ce tranzacţiile comerciale cu exteriorul 

afectează interesele economice ale diferitelor grupuri de participanți, 

statul, în mod legislativ, stabileşte anumite reguli şi condiţii pentru 

desfăşurarea comerţului exterior. Reglementarea de stat a comerțului 

exterior se realizează cu scopul de a oferi un mediu care să permită 

activități eficiente în acest domeniu, dar și din necesitatea protecției 

economice a intereselor statului. Principalele direcții ale reglementării 

vizează comerțul liber și protecționismul și se utilizează în combinație 

între ele, în funcție de situația economică a țării. 

Pe de altă parte, procesele care au loc pe piața mondială de mărfuri 

sunt influențate de numeroși factori printre care se pot distinge: 

globalizarea economică; dezvoltarea noilor tehnologii și a businessu-

lui inovațional; politicile comerciale ale statelor; conflictele geopo-

litice; procesele de integrare economică regională. 
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Cu câteva decenii în urmă, un mecanism destul de eficient pentru 

reglementarea piețelor mondiale de bunuri a fost constituit din 

acordurile internaționale cu mărfuri. Aceste acorduri interguverna-

mentale, multilaterale, între țări exportatoare și țări importatoare de 

materii prime, erau încheiate cu scopul de a echilibra oferta și cererea, 

de a stabiliza prețurile. Se încheiau, de regulă, pentru câțiva ani și în 

acest context se disting:  

• acorduri de stabilizare menite să echilibreze cererea și oferta de 

bunuri pe piața mondială, să limiteze fluctuațiile prețurilor mondiale, 

în unele cazuri să stabilească cote de export pentru țările participante 

(de ex., acorduri internaționale privind comerțul cu cauciuc natural, 

cafea, cacao, bauxită, uraniu, nichel);  

 • acorduri administrative menite să rezolve problemele apărute în 

comerțul cu un anumit produs, să publice materiale informaționale 

relevante (de ex., acorduri privind zahărul, grâul etc.);  

• acorduri privind activitățile de dezvoltare a potențialului de 

export al țărilor participante și de stimulare a cererii de produs (de ex., 

acorduri privind lemnul tropical, uleiul vegetal etc.). 

În prezent, toate acordurile de mărfuri și-au pierdut importanța de 

reglementare și sunt legate doar de colectarea de informații, prelucra-

rea datelor. Singura excepție o reprezintă activitățile Organizației 

țărilor exportatoare de petrol (OPEC). 

Încrederea internațională în comerț este fundamentală pentru redu-

cerea la minimum sau evitarea obstacolelor inutile în calea comerțului. 

Pentru aceasta, este esențial un sistem comercial global, susținut de un 

sistem internațional de legiferare și de soluționare a litigiilor [1]. 

Sistemul comercial global, format în anii 90 ai secolului trecut, 

inclusde relații comerciale între toate statele. Fiind creat pe baza divi-

ziunii internaționale a muncii la nivel mondial, este un sistem complex 

de reglementare politică a relațiilor comerciale mondiale, ținând cont 

de componentele sale naționale. În cadrul acestui sistem, un număr 

enorm de participanți interacționează în înreaga lume, activează mai 

multe asociații și organizații interstatale economice și politice – OMC, 

FMI, Camera Internațională de Comerț etc. Principiile și practicile 

Organizației Mondiale a Comerțului (164 de participanți în 2020) 
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constituie piatra de temelie a acestui sistem multilateral bazat pe 

norme, servind drept garanție împotriva discriminării. Activități 

principale: negocieri multilaterale care vizează liberalizarea progresi-

vă a piețelor; stabilirea normelor juridice de bază pentru reglementarea 

comerțului, sub formă de acorduri; soluționarea litigiilor comerciale 

dintre state; monitorizarea politicilor comerciale ale membrilor [2]. 

Ca urmare a schimbărilor structurale care au marcat economia și co-

merțul mondial în deceniile recente, multilateralismul comercial tra-

versează în prezent o perioadă dificilă. Deplasarea centrului de greutate 

a puterii economice în lume înspre țările emergente generează probleme 

de ordin sistemic, care se răsfrâng asupra mecanismelor de guvernanță 

ale OMC și, implicit, asupra cooperării multilaterale a națiunilor.  

Sistemul comercial multilateral bazat pe reguli se confruntă cu cea 

mai profundă criză de la crearea OMC, care amenință funcțiile de bază 

ale organizației în stabilirea de norme și structuri esențiale pentru 

comerțul internațional, în furnizarea celor mai eficiente și mai 

avansate mecanisme de soluționare a litigiilor [3]. Pandemia de 

coronavirus este și ea un șoc major pentru economia globală și 

comerțul internațional. Se preconizează că economiile avansate vor 

contracta 7%, în timp ce economiile emergente și cele în curs de 

dezvoltare vor încetini cu o medie de 2,5%. Venitul pe cap de locuitor 

ar putea scădea cu 3,6% în anul 2020, lăsând milioane de oameni în 

sărăcie. Cel mai puternic impact va fi pentru țările cele mai afectate de 

pandemie, precum și pentru cele ale căror economii depind de comerț 

internațional, turism, exporturi de mărfuri și finanțare externă [4]. 

Pandemia a oprit forțat globalizarea, punând accent pe sprijinirea 

comunităților locale. În urma pandemiei coronavirusului, lumea se 

poate confrunta cu un val de protecționism care va afecta considerabil 

comerțul global, întrucât guvernele dezvoltă programe pentru 

sprijinirea producătorilor și exportatorilor locali.  

În practica mondială se utilizează diverse metode de susţinere a 

exportatorilor. Or, combinarea diferitelor elemente este destul de 

flexibilă, ceea ce conferă o flexibilitate întregului sistem, care 

reacţionează şi se modifică în funcție de situaţia economică, rolul 

statului, conjunctura pieţelor mondiale etc. Desigur, dinamismul şi 
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caracterul susţinerii activităţii de export în diferite ţări se deosebeşte în 

funcţie de gradul de implicare în diviziunea internaţională a muncii, 

structura economiei, participarea în organizaţii internaţionale şi alţi 

factori. Statul este cel ce determină strategia națională de export, 

contribuie la promovarea şi realizarea prevederilor de bază ale acesteia 

prin intermediul instrumentelor politicii economice, şi, în special, prin 

susținerea exportatorilor naţionali [5, p. 195]. Sprijinul pentru export 

este un factor integrant în creșterea economică durabilă, ceea ce 

permite diversificarea structurii economiei naționale. Conform 

practicii mondiale, nu există nicio politică unică de sprijin la export. 

Pentru susținerea exportatorilor se utilizează diferite instrumente, de 

natură:  

• administrativă (legislație națională, aplicarea normelor și 

regulilor dreptului internațional);  

• informațională (informare, programe științifice, tehnice, sociale 

etc.);  

• financiar-economică (impozite, dobânzi la împrumut, prețuri 

etc.). Scopul principal al promovării exporturilor este îmbunătățirea 

structurii acestora, intrarea pe noi piețe de desfacere, creșterea 

eficienței vânzărilor. 

Considerăm că implicarea statului în susținerea și promovarea ex-

portului este deosebit de actuală şi pentru Republica Moldova, 

deoarece producătorii autohtoni sunt preocupați de consolidarea 

pozițiilor pe piețele europene, care pot fi considerate strategice, de 

căutarea unor noi piețe de desfacere în Asia, Orientul Apropiat etc., iar 

situaţia pe pieţele estice este nesigură, fiind dependentă de alţi factori 

decât cei economici. În Republica Moldova este bine-venită crearea 

unei instituţii specializate de finanţare şi asigurare a exporturilor, cum 

este de exemplu, COFACE din Franţa, care ar acorda exportatorilor şi 

băncilor garanţii de restituire a mijloacelor în caz de neîndeplinire a 

obligaţiunilor de către partenerii străini la efectuarea operaţiunilor de 

export.  
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